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dálosti doby velikonoční nám pěkně ukazují, co je
důležité pro náš křesťanský život. Ježíšovo
zmrtvýchvstání dává smysl našemu křtu v tom, že i my
dostáváme dar nového života. Hned po vzkříšení je apoštolům svěřena svátost smíření, díky které máme možnost
kdykoliv obnovit dar vykoupení, pokud se poskvrníme
hříchem. Čtyřicátý den po Velikonocích slavíme Ježíšovo
nanebevstoupení. Tímto svátkem si připomínáme, že cíl
našeho života je právě tam, kam Ježíš odchází. Na závěr
slavíme padesátého dne slavnost Seslání Ducha svatého.
Teprve tehdy v síle darů Božího ducha může církev začít
plnit své poslání.
Tím sice samotná doba velikonoční končí, ale na ni
navazuje ještě jeden velmi důležitý svátek. Ve čtvrtek po
slavnosti Nejsvětější Trojice prožívá církev slavnost Těla a
Krve Páně. Jak se tam ale tento svátek dostal? Velikonoce, Nanebevstoupení a Letnice, všechny tyto svátky vycházejí z konkrétních událostí Nového zákona a podle
toho, kdy se udály, jsou tyto svátky stanovené také časově. Víme ale, že svátost Těla a Krve Páně byla ustanovena na Zelený čtvrtek a v tento den si to také připomínáme.
K čemu tedy máme ještě další slavnost?
Pro poslání církve bylo nesmírně důležité, jak bude
z toho ustanovení památky večeře Páně dál žít. A ve skutcích apoštolů se dočítáme, jak bylo pro křesťany od počátku důležité setkávat se spolu při lámání chleba, tedy při
slavení eucharistie. K čemu by bylo samotné ustanovení
eucharistie na Zelený čtvrtek, kdyby tento dar Těla a Krve
Kristovy nebyl pro církev také zdrojem dalšího života?
První křesťané se začali setkávat první den po sobotě,
v den Ježíšova vzkříšení, a to hlavně proto, aby se opět
mohli spojit se svým Pánem tak, jak to On nabízí, tedy pod
podobou chleba a vína. Na samotném začátku Velikonoc
tedy máme ustanovení eucharistie a po skončení velikonočních událostí je třeba začít v síle eucharistie a Ducha
svatého naplno žít.
Proto byl zaveden po skončení doby velikonoční také
svátek Těla a Krve Páně. Tak chceme vyzvednout, jak je 
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Rozhovor s jáhnem Laďou

N

enápadně a potichu se blíží datum 22. 6. 2013, kdy bude na kněze
vysvěcen jáhen Ladislav Sovadina, pro některé z farníků prostě jen
Laďa. Rozhodnutí pro kněžský život v něm uzrálo v době, kdy byl zaměstnán v Otrokovicích, a přestože zde již nežije, do naší farnosti tak trochu
patří. Kolika farnostem se poštěstí slavit takový významný den?
V jaké rodině jste vyrůstal, jak silná v ní
byla víra v Boha?
Vyrůstal jsem, dá se říci, v tradiční věřící
rodině, k víře mě vedla zvláště babička. A

Nevyrůstal jste v Otrokovicích. Jak jste
se sem dostal a jak vznikla vaše vazba
na naši farnost?
Do Otrokovic jsem se přestěhoval v roce
1999, když jsem rok předtím začal pracovat v Barumu. V Otrokovicích se také odehrálo vlastně všechno důležité, co rozhodlo o tom, že jsem šel do semináře. Také se
sem vždycky rád vracím, jako nedávno
s přerovskými ministranty.

Ministroval jste v dětství?
Ne.
Pro povolání kněze jste se rozhodl až
ve starším věku, když už jste pracoval.
Co bylo impulsem?
Nejprve jsem musel získat „dospělou víru“,
což byl úžasný dar od Boha. To, že mě
takto oslovil v době, kdy jsem neprožíval
zrovna dobré období, bylo naprosto rozhodující. Volání ke kněžství bylo samozřejmě
také důležité, ale bez toho prvotního impulsu bych ho určitě nezaslechl.

Jak složité je žít v semináři s bratry o
mnoho let mladšími?
Měl jsem z toho trochu obavy, ale nakonec
můžu říci, že jsem v semináři prožil šťastné období. Všechno sice neprobíhalo hladce, ale dobré momenty jednoznačně převažují.

Jsou důvody rozhodnutí pro kněžský
život jiné u osmnáctiletých středoškoláků a jiné u starších?
Protože ke kněžství volá Bůh, důvody rozhodnutí jsou tak u všech stejné. Rozdílné
jsou okolnosti a jakási „historie“ povolání.

Jsou ministranti podhoubím, z něhož
vyrůstají noví kněží?
Můžou být takovým podhoubím, ale nemusí
to být vždy pravidlem.

Dokončení úvodníku z první strany

nášet dalším lidem v dnešním světě.
Vyjádřením této myšlenky se kdysi
staly průvody Božího Těla. Dnes se na
tento projev víry mnozí dívají skepticky,
ale to neznamená, že bychom se samotné
myšlenky měli vzdát. Jenom je třeba hledat takový způsob, který bude použitelný
pro dnešní dobu. O to se také v naší farnosti chceme pokusit, a jak se to povede,
to záleží mimo jiné i na tom, jaké místo pro
dar eucharistie bude mít v sobě každý
z nás a jak tuto myšlenku každý podpoří
svojí modlitbou. 
o. Josef Zelinka

nutné z tohoto daru eucharistie čerpat
potřebné síly a milosti pro náš vlastní křesťanský život i pro poslání celé církve. Proto jsme také zváni, abychom v tomto roce
prohloubili svůj vztah k daru eucharistie.
V závěru přípravy na výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje má právě slavnost Těla
a Krve Páně pořádně vyniknout. Aby to ale
mělo smysl, musíme dobře vědět, co tímto
svátkem chceme vyjádřit. Oslavit Boha za
dar eucharistie můžeme hlavně tím, když
stojíme o život plynoucí z této svátosti a
když chceme tento dar Božího života při2

V naší farnosti máme nyní málo ministrantů. Co prakticky máme dělat pro to,
aby jich bylo více?
I v Přerově, kde teď působím, máme málo
ministrantů, takže možná bychom také
potřebovali poradit…

S jakým mottem půjdete do kněžského
života?
Když jsem poprvé přišel za farářem s tím,
že chci být knězem, tak se mě zeptal, co si
pod tím představuji. Přesně si pamatuji, co
jsem mu odpověděl: Sloužit Bohu a sloužit
lidem. Musím přiznat, že jsem byl vlastní
odpovědí překvapený. Občas jsem si na to
vzpomněl a ve chvílích různých drobných
krizí mi to hodně pomáhalo. Takže je to
jasné: Služba Bohu a služba lidem.

Proč podle vás dnes tak ubývá kněží?
Možná je to určitý trend, který převažuje ve
společnosti – něco zkusit, a když to nevyjde, tak zkusit něco jiného. Kněžství však
není na zkoušku.

Budete mít v kněžském životě z něčeho
strach?
Pokud bych měl mít strach, asi by něco
nebylo v pořádku. Určité chvění ale jistě
přijde.

Sloužit Bohu a sloužit lidem
Co můžeme dělat, aby bylo více kněží?
Nenapadá mě nic jiného, než modlit se za
nová kněžská povolání.
Je zasvěcený život pro každého nebo si
Bůh vybírá?
Myslím, že Bůh každého volá k nějakému
úkolu. Důležité je toto povolání správně
rozpoznat. Když si člověk není jistý, je
dobré se poradit s nějakým zkušeným duchovním. Konečné rozhodnutí však musí
každý udělat sám.

Někteří kněží ale říkají, že nepříjemná je
kněžská samota. Neobáváte se jí? Umíte si uvařit a oprat?
Na první část otázky odpovím možná trochu složitě. Snad mám určitou výhodu, že
jsem zažil, jak velký rozdíl je mezi „být
sám“ a „být sám s Bohem“. Druhá část
otázky je trochu úsměvná. Odpovím diplomaticky: „Do jisté míry ano…“

Jak se díváte na časté požadavky okolní společnosti, aby kněžskou službu
mohly vykonávat i ženy, případně na
ministrování děvčat?
To trochu souvisí s předchozí otázkou, že
Bůh každého volá k nějakému úkolu. Takže se jedná o povolání od Boha, ne o názor společnosti.

Do budoucnosti tedy hledíte s důvěrou?
Krátce potom, co jsem nastoupil do semináře, mi jeden kněz řekl tuto větu: „Když tě
Bůh postaví do nějaké situace, jistě ti také
pomůže ji zvládnout.“ Také na to si občas
vzpomenu. Těším se. 
Ptal se Pavel Ludvík

Pozvánka na kněžské svěcení
Kněžské svěcení Ladislava Sovadiny proběhne
v sobotu 22.6.2013 v olomoucké katedrále od 9:30 hod.
Primiční mše sv. bude v Holešově 7. července ve 14 hod.
Autobus na kněžské svěcení bude z naší farnosti vypraven
v případě dostatečného zájmu farníků.
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Zprávy z Charity
Besedy s kronikářkou města Otrokovice

H

ezký zvyk, který se v našem Charitním domově v Otrokovicích podařilo
vytvořit a udržovat, je pravidelná spolupráce s paní Věrou Kramářovou, kronikářkou
města Otrokovice.
Paní Kramářová je ochotná vždy nám
vyjít vstříc s nabídkou besed, které má
v aktuální době připravené, a tak se nám
od počátku roku 2013 podařilo zajistit její
přítomnost v našem domově hned na dvou
besedách: „Poslední čestní občané města
Otrokovice in memoriam“ a „1150 let od
příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
na Moravu“.

V rámci druhé besedy se pak paní Kramářová podrobně věnovala životu a osudům věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Vzala
vše poctivě od samotného začátku, tedy
od narození obou bratří v Soluni. Popsala
nám vzdělání a světské úspěchy obou
bratří, ukončení jejich světských povolání a
jejich odchod na horu Olymp do kláštera,
aby se zde stali mnichy a připravovali se
na vedení diplomatických misií.
U obou zdůraznila jejich přínos pro
křesťanství – tedy že se oba bratři aktivně
věnovali překladu Bible, a předtím, než byli
požádáni, aby se stali slovansky hovořícími misionáři vyslanými na Velkou Moravu,
vytvořil ještě Cyril písmo hlaholici. Cyril a
Metoděj společně zavedli sloužení mší
svatých ve slovanském jazyce a pochází
od nich i nejstarší dochovaná slovanská
báseň Proglas, která tvořila předmluvu
k svatému evangeliu.
Vyprávění o příběhu obou bratří ukončila paní Kramářová jejich úmrtím a sdělením, že v roce 1880 došlo k jejich svatořečení a přesně o 100 let později, tedy v roce
1980, byli prohlášeni za patrony celé Evropy.
Paní Kramářová je poutavou vypravěčkou, která má svá vyprávění velmi poctivě,
odborně a precizně připravená. A protože
je vždy obohacuje i o zajímavé detaily a
doprovází je vizuální prezentací, zajistí si
naprostou pozornost všech zúčastněných.
V našem Charitním domově je paní
Kramářová vždy pozitivně přijímána a
vzhledem k tomu, že se navíc osobně zná
s řadou našich uživatelů, je její beseda u
nás kromě zážitku i přátelskou návštěvou.
Tímto paní Kramářové za náš domov
velmi děkujeme a těšíme se na další vzájemnou spolupráci! 
Mgr. Jana Malotová, sociální pracovnice

Hezké zvyky je třeba nejen
vytvářet, ale i udržovat.
První z uvedených přednášek byla
v podání paní Kramářové přehledným a
výstižným výčtem všech důležitých osob,
ať už to byl Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československé republiky,
kterému bylo uděleno čestné občanství
města Otrokovice, nebo další významné
osobnosti tohoto regionu, jako například
obuvník a starosta Tomáš Baťa, starosta
Otrokovic pan Josef Krčma, nástupce svého bratra obuvník Jan Baťa a další významné postavy (Dominik Čipera, František Oharek a další).
Více pozornosti a času pak paní Kramářová věnovala především panu Pravoslavu Ehnertovi, jakožto popularizátorovi
historie Otrokovic, panu Josefu Gergelovi,
jakožto významnému učiteli hudby a
v neposlední řadě panu Františku Omelkovi, učiteli a spisovateli a také otci samotné
paní Věry Kramářové, kterým také zakončila své povídání o čestných občanech
Otrokovic.
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Telea iacta est aneb Šipky jsou vrženy

J

e to již nějaký ten pátek, kdy se v hlavách uživatelů Nového domova Otrokovice (NDO) zrodila myšlenka uspořádat
turnaj v šipkách. Vedení NDO nápad podpořilo a jalo se hledat důstojného protihráče. Tím se po nelehkém rozhodování a
vybírání stal Samaritán – azylový dům pro
muže.
Volba se nakonec ukázala jako správná, neboť se dne 23. dubna 2013 strhl
napínavý a nelítostný boj o putovní pohár,
čímž byla zahájena tradice šipkařských
turnajů.
Uživatelé NDO nebrali blížící se turnaj
na lehkou váhu a přípravy a tréninky započaly prakticky ihned po zrodu nápadu. V
den konání turnaje se tak ve 14:53 SEČ
shromáždil tým NDO ve sportovním, vlastnoručně vyrobeném stejnokroji před vozem a za zvuků tamburíny a hlasitého
„Heja, heja NDO!“ vyrazil směr Baťov.
(Tento historicky cenný moment byl fotograficky zaznamenán a zaslouží si čestné
místo v kronice NDO - pozn. autora)
V azylovém domě Samaritán na naši
sportovní výpravu již čekali naši souputníci, krátící si čas rozehřívacím tréninkem.
Roli rozhodčího zaujal Mgr. Procházka
(sociální pracovník AD Samaritán a spolu-

organizátor akce), který se postaral o hladký průběh celého turnaje
a místy až nesnesitelné napětí,
především pak při konečném vyhlašování výsledků.
Turnaje se zúčastnilo pět hráčů z každého zařízení a díky dvěma uživatelům
slovenského původu lze akci prohlásit za
mezinárodní. Každý z hráčů měl svou
vlastní taktiku, nicméně obecně lze jednotlivé strategie shrnout oním známým:
„Škoda rány, která padne vedle“.
Turnaj byl vskutku napínavý, síly vyrovnané a touha vyhrát obrovská. Leč pohár
je jen jeden. A ten s neuvěřitelným skóre
2254 zaslouženě vybojoval tým z AD Samaritán. Nicméně ve srovnání s bodovým
ziskem NDO 2 218 to bylo jen o prsa korejské plavkyně. Pomyslné stupínky vítězů
jednotlivců obsadili dva muži z AD Samaritán a krásné 3. místo jediný mužský reprezentant NDO.
Šipkařský tým NDO tímto azylovému
domu Samaritán děkuje za poskytnutí zázemí pro pořádaný turnaj, gratuluje vítězům a se slovy „Lomikare, Lomikare, do
roka a do dne“ vyzývá k odvetě. 
Mgr. Lenka Žáčková
sociální pracovnice NDO

Pouť na Sv. Hostýn
Charita sv. Anežky v Otrokovicích pořádá
pouť na Sv. Hostýn.
Termín: 21. května 2013
Vypraveny budou 2 autobusy.
Odjezd od Charity (Na Uličce 1617)
Sraz je v 7:30 před budovou.
Návrat bude kolem 14. hodiny.
Zájemci se mohou nahlásit v účtárně Charity.
Cena je 120 Kč za osobu.
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Přehled farních zpráv
Z jednání pastorační rady farnosti 8. dubna 2013
Projednala se nutnost konzultace změn
v dlouhodobém rozpisu rytmických mší při
různých událostech ve farnosti s odpovědnými osobami.
 PR se seznámila s připomínkami liturgické komise k navrženým sochám
(konkrétně k Donu Boscovi - vyčnívající
ruka a k celkové výšce soch proporcionálně - upravit výšku). Zpráva od liturgické
komise by měla být pro řezbáře p. Staňka
závazná.

PR byla seznámena s přípravami na
májové pobožnosti pro děti. Ke čtení na
májových pobožnostech byla navržena
kniha Víra v rodině. Kniha je zaměřena
především na rodiny s dětmi.
 PR projednala přípravy na svátek Těla a
Krve Páně. Hlavní důraz bude kladen na
část po mši svaté, která se bude odehrávat
před kostelem. Byl představen nápad, který by mohl přispět k větší účasti dětí –
skládání obrazu z okvětních lístků.
 PR byla seznámena s probíhajícími přípravami na Noc kostelů. Účast potvrdil a

záštitu nad akcí převzal starosta města.
 Město Otrokovice má v plánu podpořit
Cyrilometodějské oslavy. V pátek 7. 6.
proběhne na Otrokovické Besedě kulturní
program, součástí bude i výstava fotografií
k C+M tématu.
 PR byla seznámena s prosbou studenta
Radima Botka, zda by prostor suterénu
mohl být příležitostně využíván pro vystoupení ochotnického kroužku. Podmínky pro
používání, zodpovědná osoba a finanční
stránka budou uvedeny v řádně sepsané
smlouvě.

Kněžské svěcení L. Sovadiny bude
v sobotu 22. 6. v Olomouci a týden předtím
bude probíhat děkanátní pouť na Velehradě za posvěcení rodin a nová duchovní
povolání. Zájemci o dopravu autobusem
budou mít možnost se předběžně zapsat
v kostele či knihovně.
 Byla schválena žádost vedoucích oddílů
zřídit v prostoru za hřištěm pískoviště, houpačky a v případě dostatku finančních prostředků z dotace i pergolu.



Koberec z květin pro Pána Ježíše

V

e čtvrtek 30. května v 18 hod. chceme
prožít co nejlépe slavnost Těla a Krve
Páně. V letošním Roce eucharistie to má
být příležitost, kdy opravdu vynikne naše
vděčnost Pánu Ježíši za jeho přítomnost
mezi námi v této svátosti. Tomu může
prospět vytvoření obrazu z okvětních lístků
formou koberce před kostelem, kde na
závěr slavnosti proběhne požehnání městu Otrokovice. K vytvoření obrazu může

přispět každý tím, když přinese ve čtvrtek
odpoledne ke kostelu čerstvé okvětní lístky různých barev. Ještě bude upřesněno,
které barvy budou potřeba především.
Šikovnější děti jsou zvány, aby se zapojily
do samotné tvorby obrazu během odpoledne. Všechny děti pak budou moci uplatnit nevyužité lístky při samotné slavnosti
před kostelem. 
o. Josef Zelinka

Křty, svatby a pohřby za poslední období
Křty: Václav Kühr, Michael Dokoupil, Jiří Groschaft
Církevní splatnění manželství: Michael a Jana Dokoupilovi
Poslední rozloučení: Jaroslav Laciga, Klára Haferníková, Emílie Reichelová, Františka
Burešová, Anna Tománková
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Předláždění terasy před kostelem sv. Vojtěcha

P

říprava rekonstrukce předkostelní
dlažby se chýlí k závěru a zbývá už
jen sjednotit se na použití jedno či dvojbarevné dlažby a rovněž na jejím barevném
odstínu. Jednobarevné řešení by bylo
z pohledu zajištění materiálu snazší a také
by byla zjednodušená její pokládka.
Důvod pro dvoubarevné použití dlažby
byl projednáván na ekonomické radě a
jeho podstatou je velká půdorysná členitost a plošná nerovnost celé zpevněné
plochy. Objekty fary, spojovacího koridoru i
celá vstupní chrámová část jsou seskupeny tak, že není možné dodržet jednotnou a
rovnoběžnou síť dlažebních spár; tato
okolnost se vyřeší zvýšeným klínovitým
prořezem dlaždic.
Mnohem složitější problém je v řešení
plošného spádování celé plochy k zajištění
odvodu srážkových vod. Mimo rovinatou
část před hlavním vstupem do kostela jsou
další přístupové plochy směrem od náměstí ve spádu a pro příchozí především
po schodišti bude viditelná každá změna

spádování, zlomová hrana a rovnoběžnost
spár.
Pro mnohé z příchozích se tento pohled stane středobodem pozornosti a odtud už není daleko ke kritice díla. Proto
bylo navrženo dvojbarevné řešení, aby se
jednotlivé plochy vizuálně zvýraznily.
Pro názornost tohoto efektu odkazuji
na každého, kdo se doma po vymalování
pokoje podíval jen na jednu jednobarevnou
stěnu, uviděl tam sebemenší nerovnost,
ale stačilo pověsit jediný obraz nebo dekoraci a všechno se rázem změnilo
k lepšímu. Tento efekt byl uplatněn v návrhu kladečského plánu dlažby.
Na tuto okolnost jsem upozornil už při
jednáních ER a pro narůstající zájem našich věřících pokládám za nutné je s touto
skutečností seznámit. Z naší strany Vás
budeme pravidelně a včas informovat o
rozsahu prací a potřebě brigádnické výpomoci. 
Ing. Josef Švehlík
příprava a koordinace díla

Celonárodní pouť kněží na Velehradě

V

e dnech 15. – 17. dubna 2013 se v rámci oslav 1150.
výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje konala na Velehradě celonárodní pouť kněží, které jsem se také zúčastnil. Pouť
byla zaměřena na obnovení víry a posvěcení biskupů, kněží i
jáhnů.
Hlavním bodem byla poutní mše svatá, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner v úterý 16. dubna a promluvu měl kardinál Dominik Duka. Během těchto tří dnů jsme se
mohli zúčastnit i dalšího duchovního programu, přednášek na
různá aktuální témata nebo některých kulturních akcí.
Velmi mě zaujala přednáška trvalého jáhna Jaroslava
Lormana o tom, jaká různá úskalí prožívá křesťanská rodina
v současné církvi i společnosti. Zvláštním zážitkem bylo sledování filmu „O bozích a lidech“, který pojednával o mužské
klášterní komunitě v Alžíru v době, kdy kraj ovládli islámští fundamentalisté. Obzvlášť
cenná byla příležitost setkat se s kněžími jiných diecézí, zejména s těmi, které jsem znal
ze semináře a od dob studií jsem je neviděl. 
o. Josef Zelinka
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Dary na sochy do kostela sv. Vojtěcha
Finanční dary na nové sochy – aktuální informace

P

Přehled dosavadních darů
Z kasičky u jesliček
11 500
Z kasičky za březen
2 600
Jednotlivé dary (březen)
18 500
Jednotlivé dary (duben)
18 000
Z kasičky za duben
3 870
Z vystoupení „Popelka Nazaretská“ 2 030

o schválení návrhů nových soch liturgickou komisí bylo dohodnuto, že jako
první bude zhotovena socha sv. Anežky
České. Věřící mají příležitost přispět konkrétní finanční částkou na část sochy a
jejich dary jsou na faře vedeny v knize
dárců, pokud nezůstanou v anonymitě.
Přispět je možné anonymně do kasičky
v kostele, osobně na faře nebo převodem na
účet č. 1405341369/0800. V tom případě je
třeba uvést variabilní symbol 263 a přivítáme
do poznámky uvedení jména dárce.

K datu uzávěrky bylo formou účelových
darů věnováno farníky celkem 56 500 Kč.
Dárcům vyjadřujeme srdečné poděkování. 
o. Josef Zelinka

Finanční dary na nové sochy a vaše daň z příjmu

C

htěla bych navázat na předchozí
zprávu otce Josefa Zelinky týkající se
financování nových soch v našem kostele.
Každého z případných dárců bude pravděpodobně zajímat, jak by měl v tomto případě postupovat a jestli jsou nějaké možnosti třeba z hlediska daňového zvýhodnění.
Proto jsem byla požádána, abych alespoň ve stručnosti uvedla hlavní informace, týkající se poskytnutí finančního daru
z pohledu zákona o dani z příjmů. Pokud
se kdokoliv z věřících rozhodne tento dar
poskytnout, otec J. Zelinka je ochoten a
připraven vystavit potvrzení o daru pro
daňový (finanční) úřad pro účely snížení
základu daně.
Dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů (§ 15 odst.1) lze od základu daně
odečíst hodnotu darů poskytnutých mimo
jiné i na účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím
období (kalendářním roce) přesáhne 2 %
ze základu daně anebo činí alespoň 1.000
Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze
základu daně.
Např. základ daně je 100.000 Kč (tj.
součet hrubé mzdy + sociální pojištění +
zdravotní pojištění = superhrubá mzda),
od tohoto základu daně lze odečíst max.

10 %, tj. 10.000 Kč. U osob samostatně
podnikajících (tzv. OSVČ) se odečte max.
10 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji
(případně upraveného o položky, které
určuje zákon).
Podmínka alespoň 1.000 Kč je splněna
i v případě, že se skládá z více položek
např. 700 Kč a 300 Kč, ale vše musí být
darováno v jednom kalendářním roce.
Odečet darů může ve svém daňovém
přiznání uplatnit i starobní důchodce, který
je povinen podávat daňové přiznání, případně může odečet uplatnit u svého zaměstnavatele, pokud je v zaměstnaneckém poměru.
Dárci odevzdají připravené potvrzení
od otce J. Zelinky ve svém zaměstnání
nejpozději do 15. 2. 2014, samostatně
podnikající osoby do 31. 3. 2014 jako přílohu k daňovému přiznání za zdaňovací
období roku 2013.
Uvedené informace se týkají fyzických
osob, právnické osoby mohou rovněž poskytnout daňově účinný dar, podmínky pro
uznání se však poněkud liší. Vzhledem
k tomu, že právnické osoby jsou v těchto
záležitostech zběhlé, není podle mého názoru nutné zde uvádět bližší informace. 
Pavla Miklošková
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Noc kostelů už je tady - pozvete své známé?

V

pátek 24. května 2013 proběhne v naší zemi Noc kostelů. Cílem této akce je umožnit
veřejnosti prohlídku kostelů a seznámit ji s životem a učením církve. V Otrokovicích
zpřístupníme návštěvníkům všechny 3 kostely, v okolí budou rovněž otevřené kostely
v Kroměříži, Zlíně, Malenovicích, Štípě, Kvasicích, Hulíně. Navštívit můžete ale také modlitebny a sbory nekatolických církví v okolí (Malenovice, Vizovice apod.) Programy všech
míst, které se Noci kostelů zúčastní, naleznete na www.nockostelu.cz.
Navštivte naše kostely, nejen v Otrokovicích, ale i jinde. Pozvěte své známé!

Farní kostel sv. Vojtěcha

400 let od vydání Bible kralické.
Výstup na věž a ke zvonům
Věž kostela nabízí neopakovatelné pohledy na město a zájemci mohou vystoupit i
do zvonice.
Moje jméno staroslověnsky
Děti (a nejen ony) se mohou seznámit se
staroslověnskou abecedou a napsat si v ní
své jméno (jen 19-22 hodin)
Poznávací kvíz pro děti
Děti si mohou samostatně vyřešit poznávací kvíz (jen 19-22 hodin).

18:00-18:45 - Bohoslužba
19:00-19:05 - Slavnostní přivítání
Návštěvníky přivítá P. Josef Zelinka
19:05-19:20 - Hrají a zpívají Hvězdičky
Pěvecké vystoupení děvčat od 6 do 13 let
19:20-20:00 - Kde jste, Cyrile a Metoději?
Videoprezentace, která seznamuje s tím,
jak se odkaz obou bratří projevuje v životě
současné společnosti, poběží opakovaně.
19:20-20:00 - Volná prohlídka kostela
20:00-20:45 - Sv. Cyril a Metoděj
Videopásmo s mluveným doprovodem na
motivy Vančurových Obrazů z dějin národa
českého přibližuje příběh moravských věrozvěstů.
21:00-21:20 - Letem zpěvem církevním
rokem - Zpěvy církevního roku v podání
pěvecké skupiny mladých
21:20-22:00 - Kde jste, Cyrile a Metoději?
Videoprezentace, která seznamuje s tím,
jak se odkaz obou bratří projevuje v životě
současné společnosti, bude promítána
opakovaně.
21:20-24:00 - Volná prohlídka kostela
22:00-22:30 - Varhanní hudba
Kostelem bude znít hudba J. S. Bacha, W.
A. Mozarta, F. Schuberta, J. Brahmse, A.
Dvořáka a dalších skladatelů.
24:00 - Zakončení

Kaple Sv. Anny
18:00-22:00 - Volná prohlídka kostela

Kostel sv. Michaela
18:00-19:00 - Svatí Cyril a Metoděj
Přednáška o životě a díle moravských
věrozvěstů.
21:00-21:30 - Varhanní hudba
Kostelem bude znít hudba J. S. Bacha, W.
A. Mozarta, F. Schuberta, J. Brahmse, A.
Dvořáka a dalších skladatelů.
19:00-22:00 - Volná prohlídka kostela

Doprovodný program 19-24 hodin:
Výstava fotografií
Výstava fotografií k odkazu sv. Cyrila a
Metoděje je pořádána ve spolupráci
s Městem Otrokovice.
Výstava biblí a kancionálů
Výstava v sále pod kostelem připomene i

Ve všech 3 kostelech budeme
během této akce zapalovat svíčky - za ty, které máme rádi.
Přijďte i vy!
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Činnost oddílů TOM
Křest kronik oddílu TOM

V

pátek 19. dubna proběhl v suterénu
kostela slavnostní křest kronik oddílu
TOM 1419 Otrokovice. Křtily se kroniky
z let 2006 - 2011. A protože se nám sešlo
těchto pět ročníků, tak jsme toho využili a
uspořádali k tomu společenský večer.

náplní (děkujeme rodině Divokých),
v kuchyňce se připravovaly neméně výtečné vafle. Program byl tvořen křty jednotlivých kronik jejich kmotry a byl prokládán
krátkým slůvkem moderátorů o tom, co
nás v oddíle čeká, jaké máme cíle a kam
chceme směřovat, a proslovem kmotrů.
Rolí kmotrů se výborně zhostili Zbyněk
Vacl, Tomáš Čambala, Jan Žalčík a Daniela
Kořenková. Křtili jak jinak než šampaňským.
Na závěr programu jsme si všichni
společně připili na roky minulé i budoucí
(do 18 let jen rychlými špunty) a pak následovala volná zábava, mnozí si prohlíželi
nové kroniky, někteří si jen povídali se
sklenkou něčeho dobrého a večer příjemně plynul.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se na programu jakkoli podíleli,
a taky všem, kteří se zúčastnili a přišli nás
podpořit. A opravdu nemalé DĚKUJI patří
Zdeňku Janotovi, který na těchto kronikách
odvedl, odvádí a doufáme, že ještě odvede
spoustu tvrdé a kvalitní práce. Bohužel se
nemohl večera zúčastnit, ale rádi bychom
mu osobně poděkovali. Tak ještě jednou
DÍKY… 
Laďa Beran

K čemu jsou naše kroniky
Určitě se ptáte, co v těch kronikách je a
k čemu nám jsou. Obsahují zápisky našich
kluků z oddílu z každé akce, výpravy či
každého dne tábora. Tyto kroniky jsou pak
doplněny fotkami a jsou po jednotlivých
ročnících dány ke svázání do tvrdé vazby.
Z každého ročníku jsou vyhotovena dvě
vydání, a to proto, aby jedno vydání bylo
archivováno a druhé se mohlo brát na akce, tábory a jiné, aby se z nich mohlo číst
a vzpomínat na léta minulá. Je to hodně
cenná historie oddílu, která se zanechává
budoucím generacím.
Co se na křtu dělo
Jednalo se o příjemný večer plný zábavy.
Večerem provázela moderátorská dvojice,
promítaly se fotky a videa z táborů a jiných
akcí, za barem se míchaly koktejly a na
stolech byly výtečné koláčky s modrou

Letní tábor turistických oddílů se blíží

M

ezi dětmi by se už měly pohybovat
přihlášky na tábor. Vy, kteří je snad
ještě nemáte, tak neváhejte kontaktovat
vedoucí, nebo si o přihlášku napište na
oddil@tom1419.org.
Pokud vše dobře dopadne, tak na letošním táboře by se měla rozšířit kapacita
o dalších 5 stanů a všechny stany budou
vybaveny novou plachtou. Taky se na táboře objeví nové týpko (indiánský stan) a
snad i nový jídelní hangár. Je to nemalá
investice (cca 160 tis.), a tak doufáme, že
nám to dlouho vydrží a bude to sloužit

aspoň tak dobře a dlouho jako staré věci.
V termínu 21. - 23. června proběhne
předtáborovka. Více informací na webu
nebo na mailu lada@tom1419.org. 

Poděkování
Dnešní poděkování patří Danči Kořenkové
za obnovení nástěnek v suterénu – vytisknutí fotek a vyzdobení. Doufám, že si jich
budeme všichni vážit a nikdo je nebude
ničit! 
Pavla Janečková
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Ze života Tomíků v únoru, březnu a dubnu
9. 2. 2013 si několik bruslařských nadšenců vyzkoušelo své umění na zimním stadionu v Kroměříži.
V pátek 15. 2. 2013 si holky z Opic vyrazily
do zlínského zábavního parku Galaxie.
Společně si zablbly a na chvíli se vrátily do
dětských let.
První březnový víkend (1. – 3. 3. 2013) byl
ve znamení školení nových oddílových
vedoucích
V sobotu 9. 3. 2013 se konaly již 7. otrokovické olympijské hry. Jejich účastníci změřili síly hned v několika disciplínách. Vítězové si odnesli hmotné ceny, ale hlavně
hezký zážitek ze společně stráveného
odpoledne.
V mrazivém víkendu 22. – 24. 3. 2013
vyrazilo sedm statečných holek ze Sluníček na víkendovku do Spálova. I přes trochu větší zimu a sníh si to užily a vrátily se
všechny v pořádku domů.

bronzovou.
V pátek 19. 4. jsme v našem suterénu pokřtili nové přírůstky – naše nové oddílové
kroniky.
20. 4. 2013 se Žabky rozhodly prozkoumat
okolí svého domova. Vydaly se poznávat
krásy blízké Kroměříže.

V sobotu 27. 4. se parta nadšenců sešla
na tradiční akci Otevírání Moravy, kde si
mohli vyzkoušet svoje vodácké umění.
V sobotu 27. 4. 2013 se v otrokovické Sokolovně konala již 13. svatovojtěšská veselice. Tentokrát inspirována tanečními
rytmy. 

V sobotu 11. 4. se celkem 12 závodníků
z obou našich oddílů vydalo do Napajedel
poměřit své síly na mistrovství zlínského
kraje v turistických závodech. Dovezli jsme
celkem 5 medailí – 2 zlaté, 2 stříbrné a 1

Turistické závody v Napajedlích

P

rotože jsme turistický oddíl, vydali
jsme se i letos v sobotu 13.4. na turistické závody, tentokrát do Napajedel.
Jednalo se o finále Zlínského kraje a
my jsme tam vyrazili s 12 závodníky. Shodou okolností tam probíhaly i závody
hasičského dorostu, takže v Napajedlích
za klášterem bylo opravdu živo. Po přihlášení do závodu nás čekalo seznámení
s průběhem závodu a vysvětlení různých
stanovišť. Po rozdání startovních čísel
jsme se všichni odebrali na start a závod
mohl začít.
Pro ty, co neví, v čem tkví turistický
závod, malé vysvětlení: je to běh v terénu
v několika kategoriích na čas, ale po trase
vás čeká několik stanovišť s úkoly, jako

třeba poznávání dřevin, turistických značek, hod na cíl, odhad vzdálenosti, orientace pomocí azimutů a mnoho dalšího.
Po doběhnutí všech účastníků do cíle
(nikdo se neztratil) byl čas na odpočinek a
mezitím organizátoři vyhodnotili výsledky.
Pak nastalo dlouho očekávané vyhodnocení a my si odvezli pět krásných medailí,
což je, myslím, úspěch, protože konkurence nebyla malá.
A co nás ještě čeká? Před medailisty
jsou ještě tři celorepublikové závody, a tak
držte palce Marti Honzíkové, Pepovi Divokému, Jindrovi Hartmannovi, Fildovi Ballošovi, Tomovi Janečkovi a držitelům divokých karet. 
Laďa Beran
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Prosíme o podporu iniciativy „Jeden z nás“

P

řed nedávnem se i naše farnost zapojila do sběru podpisů proti registraci
potratového přípravku Mifegyne (RU-486).
Petici, kterou během února a března podepsalo více než 70 tisíc lidí z celé naší země,
zorganizovalo Hnutí Pro život ČR a aktivity
proti probíhající registraci pokračují i nadále.
Protože boj proti potratům není aktuální
jen v rámci ČR, Hnutí Pro život prosí také
o podporu celoevropské iniciativy „Jeden
z nás“. Iniciativu můžete podpořit svým
podpisem jednoduše na internetové adrese http://oneofus.eu/cs. Petiční arch je
možné vytisknout z adresy http://
www.prolife.cz/oneofus-petice.pdf. Aby
iniciativa „Jeden z nás“ byla úspěšná, je
zapotřebí, aby ji podpořilo minimálně
16500 občanů ČR starších 18 let.

Hnutí Pro život ČR na svých webových
stránkách uvádí, že mezi nejdůležitější
požadavky iniciativy „Jeden z nás“ patří,
aby rozpočtové prostředky EU nemohly být
použity na financování činností, které ničí
lidská embrya, dále na financování výzkumné činnosti zaměřené na klonování
lidí, financování výzkumů určených na
vytváření nebo ničení lidských embryí a
aby rozvojová pomoc ze strany EU nemohla být použita na financování potratů.
Radim Ucháč, prezident Hnutí Pro život
ČR připomíná, že „Evropa bude taková,
jakou ji chceme mít. Pokud nechceme, aby
EU z našich daní financovala aktivity, které
snižují hodnotu lidského života a jeho důstojnost, musíme to jasně říci.“ 
Anna Berková

Kolmo na Hostýn je stále snazší

S

e začínajícím jarem se znovu na silnicích objevují cyklisté a doufají, že letošní rok k nim bude stejně přívětivý jako
ten loňský. Ve dnech volna se opět budou
z Otrokovic na všechny strany rozjíždět houfy cyklistů. Pro některé bude cílem prostě jen
sklenice oroseného piva, jiní vyrazí za krásami a hodnotami, které náš kraj nabízí.
Máme štěstí, že v nedalekém okolí,
kam cykloturista snadno dorazí, leží několik poutních míst. Třeba málo známý Svárov, Provodov nebo Svatá voda u Malenovic. Na kole se však dá snadno dorazit i do
mnohem známější Štípy nebo k Sv. Antoníčkovi do Blatnice. A pak jsou tu skutečné
poutní perly: Velehrad a Sv. Hostýn. Rovinu k velehradské bazilice rychle přesvištíme po cyklostezkách, které k ní už pár let
vedou, zato cyklotrasa na Hostýn, nás potrápí mnohem více. Všimli jste si ale, že kolmo
na Hostýn je to stále snazší? Nevěříte?
Není to jen tím, že bicykly máme čím
dál lepší, také cesty na tento vrchol jsou
čím dál hladší a rovnější. Mnoho kilometrů
nového povrchu položili v posledních letech z Machové do Míškovic a z Tlumačova

do Kurovic. Cestu nám usnadnila objížďka
Holešova přes liduprázdnou průmyslovou
zónu nebo romantická cyklostezka prodírající se zpoza holešovského zámku do Dobrotic. Srovnali také rozbitou polní cestu za
Jankovicemi, která dokonale prověřila naše bicykly, a tak na návršíčko u sousoší sv.
Anny, kde odpočívají zmožení cyklisté a
kochají se výhledem na okolní kopce, nyní
snadno vyjede i dítě nebo víkendový kolař.
Zvykli jsme si na asfaltový horský chodník
z Rusavy na Hostýn, který turistovi nabízí
nezapomenutelné pohledy do okolí. Přibylo
přístřešků, kam se může cyklopoutník v
případě potřeby uchýlit, a bufetů a zahrádek, v nichž se může občerstvit. Kolmo na
Hostýn je to opravdu stále snazší.
Aby to ale na Hostýn bylo skutečně
snadné, musel by se „vyřešit“ závěr cesty:
výjezd k bazilice. Ať člověk přijede
z jakékoli strany, vždy ho na závěr čeká
pořádný kopec, který důstojně završí jeho
putování. Kolmo na Hostýn je to sice snazší, ale snadné to nikdy nebude, ostatně
jako celá naše víra. 
Pavel Ludvík
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Tělo je chrámem Božím a je nutno je opečovávat

Z

ačalo před více než třemi lety - přesně
14. ledna 2010 a přišlo 14 žen. Předcházelo tomu nejdříve projednávání s p. J.
Zelinkou, poté jsem předložila písemnou
žádost farní radě s vysvětlením, proč chceme cvičit v rámci farnosti a mé předpoklady pro vedení. Žádost byla projednána,
schválena a zbývalo najít volný čas v sále
pod kostelem. Senioři mají od rána do
večera čas, tak nebyl problém zařadit se
do rozvrhu ve čtvrtek dopoledne od 9.30
do 11.00 hodin.
Provádíme cvičení, která odpovídají
našemu věku a zdravotnímu stavu. My,
dříve narození, máme již své problémy s
klouby, páteří, srdíčkem, dechem, prodělali
jsme různé operace, bereme léky na tlak,
bolest, nespavost, atd. Ale máme zájem
sami pro své zdraví něco aktivně udělat
tak, abychom byli soběstační, užiteční, bez
fňukání a stěžování. Tělo je chrámem Božím a je nutno je opečovávat.
Cvičení trvá 90 minut. Cviky jsou voleny z různých souborů rehabilitačních cviků,
jógových tělesných zdravotních cvičení,
která mají prokazatelně léčebný účinek.
Učíme se při cvičení správně dýchat a
využívat hlubokého dechu pro vnitřní masáž tělesných orgánů v břišní dutině i pro
vnitřní masáž srdce. Některé cviky jsou
přineseny z rehabilitace nebo lázní, které
některá z nás absolvuje.
Již po měsíci pravidelného cvičení se u
nás začaly projevovat kladné zdravotní
účinky. Navíc umocněné uvolněným huronským smíchem, který jsme se musely
také naučit...
V červnu 2010 jsem dostala námět,
zda by mohlo být cvičení i pro ženy, které
pracují a mají zdravotní potíže. Po dohodě
s p. J. Zelinkou jsme našli jediný volný
termín - čtvrtek večer od 18.30 do 20.00
hod. V sále není žádné společenství a v
kostele nebývá mše. Poprvé jsme se sešly
16. 9. 2010 a bylo nás 8. Cvičení jsou obdobná, se stejně dobrými účinky. Jaká
radost, když někdo přestane brát Brufen,
může se ohnout, otočit hlavu!

V poslední době jsem od několika lidí slyšel dotaz, jak je možné, že se pod
kostelem praktikuje jóga, jejíž provozování
je
n e sl u či t el n é
s
kře s ťa n sk o u
vírou. Jsem přesvědčen, že Pán Ježíš mi
dává pravou vnitřní svobodu, díky
níž mohu provozovat jakékoliv přirozené
cviky, pokud je sám nepropojuji s nějakým
nekřesťanským kultem.
o. Josef Zelinka
Prostor pod kostelem má úžasnou duchovní atmosféru a pociťují ji všichni.
Zvláště při relaxaci, kterou provádíme po
některých cvicích, abychom si jednak odpočinuli, zklidnili dech i tep srdce. Vnímáme intenzivně Boží přítomnost a uzdravující sílu Božího Ducha nejen pro naše tělo,
ale i duši, mysl a vůli.
Pro mě osobně byl velký duchovní zážitek, když mě p. J. Zelinka oslovil, abychom se jako společenství zúčastnili adorace v Roce eucharistie, která se koná
každý 1. pátek v měsíci. Naše adorační
děkovná modlitba, kterou jsme si sami
sestavili, zní:
Děkujeme Ti Pane Ježíši Kriste a chválíme Tě, že nám dáváš, co potřebujeme.
Náš život je dar od Tebe, ale i my se rádi
podílíme na péči o naše zdraví pravidelným cvičením pro seniory a ženy. V každém pohybu prožíváme Tvou přítomnost a
lásku. Dej, ať se naše cvičení stane posílením na cestě k Tobě.
Cvičení probíhají již čtvrtý rok, je o ně
zájem, i když někdy není jednoduché překonat bolest, lenost, ale snažíme se. Řídíme se moudrem: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody." Aktivitu
jsme ještě rozšířili o cvičení paměti, které
vede perfektně paní Zdena Urubová. Koná
se od letošního ledna každý první čtvrtek v
měsíci a výsledky se na nás již projevují.
Huráááá!
Nebojte se, přijďte se mezi nás podívat, popř. si zacvičit. 
Alena Sedláčková
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Kvíz pro všechny - Znáte sv. Cyrila a Metoděje?
1. Odkud přišli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu?
a) z italského Říma
b) z řecké Soluně
c) ze Svaté země
2. Který kníže pozval bratry Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu?
a) Rostislav
b) Vladislav
c) Stanislav
8. V který den si připomínáme památku
úmrtí Metoděje?
a) 5. července
b) 14. února
c) 6. dubna

3. Který z obou bratrů byl mladší?
a) Cyril
b) Metoděj
c) ani jeden, byli dvojčata
4. Jak se původně jmenoval Cyril?
a) Kristián
b) Konstantin
c) Kryšpín

9. Co dělali Metodějovi žáci po jeho
smrti?
a) Pokračovali na Velké Moravě v jeho
činnosti.
b) Byli z Velké Moravy vyhnáni.
c) Byli pozvaní k papeži a ocenění.

5. Na Velké Moravě tehdy neměli vlastní
písmo. Cyril jim ho vytvořil. Jak se toto
písmo nazývá?
a) azbuka
b) latinka
c) hlaholice

10. Kdy slavíme svátek bratří Cyrila a
Metoděje?
a) 1. února
b) 6. dubna
c) 5. července

6. Jaký jazyk se na Velké Moravě používal při bohoslužbách před příchodem
obou bratří?
a) němčina
b) latina
c) moravština

11. Za koho prohlásil v roce 1980 Svatý
otec Jan Pavel II. oba bratry?
a) za apoštoly národů
b) za spolupatrony Evropy
c) za čestné občany státu Vatikán

7. Sv. Cyril zemřel v roce 869 poměrně
mladý, kolik měl roků?
a) 42 roků
b) 24 roků
c) 33 roků

12. Oba bratři bývají zobrazováni s tímto zvláštním
typem kříže. Jak se nazývá?
a) patriarchální
b) velkomoravský
c) trojitý

Řešení kvízu:
1b, 2a, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a, 8c, 9b, 10c, 11b, 12a
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Smějeme se každý den
„Pán Bůh,“ povídá učitel náboženství, „je
spravedlivý. Když u člověka schází jeden
z pěti smyslů, postará se Pán Bůh o to,
aby se ostatní smysly silněji rozvinuly.
Např. slepec má neuvěřitelně dobrý hmat.
Pepíku, můžeš mi dát další příklad?“
„Můj strýček má moc krátkou nohu, proto
ta druhá je o to delší.“

Dva začínající prvňáci si vykládají: „Ty,
vím novinku. Dva a dva jsou čtyři.“
Druhý říká: „Vím víc. Dvakrát dva jsou také
čtyři.“
První chvíli přemýšlí a pak odpoví: „No, jo,
ale v tom už bude nějaký trik.“





Student se vrátí ze zkoušky. Otec se
ptá: „Jak jsi dopadl?“
Odpověď: „Paráda. Všichni profesoři byli
nadšení, požadují opakování.“


Z náboženství: „Bůh stvořil tak nádherný
svět. Co mají proto stvoření tvorové dělat?“
„Mají mu dělat reklamu.“


Ladík křičí z vody: „Pomóóóc!“
Tomáš: „Co tak křičíš?“
Ladík: „Neumím plaváát.“
Tomáš: „Taky neumím plavat. A řvu snad
kvůli tomu?“


Kuba o pololetí propadá. Odevzdá doma
vysvědčení se slovy: „Hlavně že jsme
všichni zdraví.“


Jak poznat sv. Cyrila a jak poznat sv. Metoděje?
Poznáš na obrázku, která z postav je
sv. Cyril a která sv. Metoděj?
Sv. Cyril bývá obvykle znázorňován menší a slabší, v ruce drží otevřenou knihu
s viditelným písmem – hlaholicí.
Sv. Metoděje kreslí malíři vyššího a silnějšího než Cyrila. Protože byl arcibiskupem,
bývá honosněji oblečen, v ruce obvykle
drží velký kříž nebo berlu a na hlavě má
mitru – špičatou biskupskou čepici.

FARNÍ OBČASNÍK
Vychází při příležitosti církevních svátků. Zodpovídá Římskokatolický farní úřad. Určeno pro vnitřní
potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů. Redakční rada:
P. Mgr. Josef Zelinka, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja. Adresa redakce: Nám. 3. května 166, 765 02
Otrokovice, tel. 577 922 337. E-mail: obcasnik@volny.cz, http://www.farnost.otrokovice.cz
Uzávěrka dalšího čísla: 9.6.2013. Vydání dalšího čísla: 23.6.2013.

15

Jak se lidově nazývá
svátek Těla a Krve
Páně, který letos
slavíme ve čtvrtek
30. května?
ADAM, ALBA,
DEBORA, DEKA,
DŮVĚRA, HADR,
JAVOR, KAMNA,
KLAVÍR, KOLENO,
MLHA, MNOHO,
MRAK, NOHA,
OBUV, PARK,
PIANO, PRST,
PŮDA, SVĚCENÍ,
TVRDÝ, UMÝT,
VANA, VERŠ,
VINA, VÍTR,
VODA, ZEMĚ,
ZIMA

Mottem letošní Noci
kostelů je verš ze
Starého zákona:
„Potom už nebude
den ani noc, ale
v čase ...“
ÁBEL, AMEN,
BASA, BUBENÍK,
DRZÝ, DŽUS,
HADR, HRDLO,
KABÁT, LUSTR,
METR, MILOST,
MLADÝ, NOTA,
OKNO, OPAR,
OPAT, PLOT,
POLE, POUŤ,
RADNÍ, ROTUNDA,
TVRDÝ, VÁHA,
ZÁŘÍ, ZVON,
ŽALM
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